
 
SOAL LATIHAN ULANGAN SEMESTER GASAL FISIKA KELAS X  

 
1. Di bawah ini yang bukan merupakan besaran turunan adalah……… 

a. kecepatan b. panjang c. massa jenis  d. volume e. percepatan 
2. Sebatang kayu memiliki panjang 100 m. Pada pernyataan tersebut yang dinamakan besaran adalah …. 

a. 100   b. 100 meter c. panjang  d. Kayu  e. meter 
3. Alat ukur panjang yang paling teliti di bawah ini adalah……… 
  a. mikrometer sekrup  b. rolmeter  c. mistar dengan skala mm   
  d. mistar dengan skala cm  e. jangka sorong 
4. Tersedia besaran-besaran berikut : 
  1. massa, jumlah zat, suhu  2. panjang, suhu, kuat arus 
  3. panjang, suhu, waktu  4. waktu, panjang, intensitas cahaya  
  Yang termasuk besaran pokok adalah…………… 
  a. 1 dan 2  b. 2 dan 3 c. 2 dan 4 d. 1, 2 dan 3  e. 1, 2, 3 dan 4 
5. Alat yang digunakan untuk mengukur diameter lubang botol bagian dalam agar teliti adalah.. 
  a. mikrometer sekrup   b. rolmeter  c. mistar dengan skala mm   
  d. mistar dengan skala cm  e. jangka sorong 
6. Perhatikan gambar berikut ! 
 

 
 
 

 
Hasil pengukuran tebal pelat menggunakan micrometer skrup pada gambar di atas adalah…. 
a. 4,78 mm  b. 5,28 mm c. 5,70 mm d. 8,50 mm e. 5,58 mm 

7. Gambar dibawah ini menununjukkan hasil pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya 
adalah … 
 
 
 
 
 
 
a. 4,00 cm  b. 4,32 cm c. 4,52 cm d. 4,30 cm e. 4,50 cm 

8. Suatu pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalam 1,8 mm dan diameter luar 2,2 mm. Alat yang tepat 
untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah.... 
a. mistar   b. tachometer  c. micrometer  d. spirometer e. jangka sorong 

9. Sebuah balok memiliki panjang 20 mm, tinggi 15 mm, dan lebar 14 mm. Volume balok dalam m3 adalah…… 
a. 4,2 × 10-9 b. 4,2 × 10-6  c. 4,2 × 10-4  d. 4,2 × 10-2 e. 4,2 × 10-1 

10. Dua vektor dikatakan sama apabila ….. 
  a. arahnya sama dan besarnya berbeda 
  b. arahnya berlawanan dan besarnya sama 
  c. arahnya sama   
  d. besarnya sama  
  e. arahnya dan besarnya sama 
11.      
  Gambar di samping menunjukkan hubungan …….. 
                    c 
                             b a. c = b – a  b. c = b x a  c. c = b + a 
                    a                     
 d. b = c – a  e. c = a - b 
12. Berikut merupakan kelompok besaran vektor adalah….                   

 a. gaya, daya, massa 
 b. jarak, gaya, arus 
 c. masssa, panjang, suhu 
 d. kecepatan, perpindahan, momentum 
 e. panjang, gaya, waktu 

13. Resultan dari tiga vektor pada gambar berikut ini adalah…….. 
  

 
 
 F1 = 8 N         F2 = 6 N                                                           F3 = 10 N 
 
          a. 4 N ke kiri      b. 4 N ke kanan     c. 12 N ke kiri   d. 16 N ke kiri      e. 24 N ke kanan 
14. Dua vektor gaya masing-masing besarnya 8 N mengapit sudut 1200. resultan kedua vektor gaya itu adalah… 

         a. 24   N        b. 34  N     c. 8 N  d. 28  N e. 34  N 
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15. Dua buah vektor memiliki pangkal berimpit, dan masing-masing besarnya 3 N dan 4 N. Jika sudut apit antara kedua 
vektor tersebut 60°, maka vector resultannya adalah …. 

a. √  N b. √    N  c. √   N  d. √    N  e. √    N 
16. Jika F1 = 10 N, F2 = 20 N, F3 = 30 N bekerja pada sebuah benda seperti gambar di samping. Besar resultannya adalah …. 

b. 0 N c. 310   e. 60 N  

c. 10 N d. 20 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Perpindahan didefinisikan sebagai …. 

a. perubahan kedudukan suatu benda dalam waktu tertentu 
b. jarak antara dua posisi benda 
c. besaran scalar 
d. hasil kali kelajuan dengan waktu 
e. panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda 

18. Sebuah kendaraan bermotor bergerak dari kota A ke arah timur sejauh 12 km, kemudian membelok ke utara sejauh 9 
km dan berhenti di kota B. jarak kota A dan B adalah… 

 a. 108 km  b. 30 km  c. 21 km  d. 20 km  e. 15 km 
19. Perhatikan gambar berikut! 

 D A                                      C B 
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Jono menempuh lintasan ABC dan Jinni menempuh lintasan BDC. Jarak dan perpindahan Jono dan Jinni adalah …. 
a. Jono; 12 m dan 4 m, Jinni; 16 m dan 4 m  b. Jono; 12 m dan 4 m, Jinni; 8 m dan 4 m 
c. Jono; 8 m dan 4 m, Jinni; 16 m dan 4 m  d. Jono; 12 m dan 8 m, Jinni; 16 m dan 4 m 
e. Jono; 16 m dan 4 m, Jinni; 8 m dan 4 m 

20. Sebuah benda bergerak ke utara dengan kecepatan 20 m/s selama 5 detik, kemudian kembali ke selatan dengan 
kecepatan 4 m/s selama 5 detik pula. Maka…… 

 a. jarak yang ditempuh benda 120 m, perpindahan benda 120 m 
 b. jarak yang ditempuh benda 100 m, perpindahan benda 100 m 
 c. jarak yang ditempuh benda 100 m, perpindahan benda 80 m 
 d. jarak yang ditempuh benda 120 m, perpindahan benda 100 m 
 e. jarak yang ditempuh benda 120 m, perpindahan benda 80 m 

21. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 40 km/jam, maka benda itu melakukan gerak….. 
 a. gerak lurus beraturan  b. gerak lurus berubah beraturan 
 c. gerak beraturan   d. gerak melingkar   e. gerak parabola 

22. Perhatikan gambar grafik dibawah ini! 
 

 
Grafik di atas merupakan grafik hubungan antara kecepatan (v) dan waktu (t) dari suatu gerak lurus. Bagian grafik yang 
menunjukkan gerak lurus beraturan adalah …. 
a. 1   b. 4  c. 2   d. 5  e. 3 

23. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 20 m/s . Mobil tersebut memperlambat kecepatannnya dengan 
perlambatan sebesar  2 m/s2 . mobil tersebut akan berhenti setelah memperlambat kecepatannya selama….. 

 a. 5 detik  b. 10 detik c. 15 detik d. 20 detik e. 25 detik 
24. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 20 m/s.  Jika setelah 5 sekon  kecepatannya menjadi  30 m/s, maka 

percepatan dan jarak yang ditempuh benda tersebut adalah ….  
a. 2 m/s2

 dan 100 m  
b. 3 m/s2

 dan 100 m 
c. 2 m/s2

 dan 125 m 
d. 3 m/s2

 dan 125 m 
e. 2 m/s2

 dan 150 m 
 

25. Sitompul  mengendarai sepeda motor balap dengan  percepatan 4 m/s2. Kecepatan sitompul  setelah bergerak selama 
10 sekon dari keadaan diam adalah…… 
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a. 40 m/s  b. 25 m/s c. 15 m/s d. 50 m/s e. 60 m/s 
26. Suatu benda dilempar  vertikal ke atas mencapai lintasan 30 meter, untuk g = 10 m/s2, maka kecepatannya   adalah…. 

 a. 15 m/s  naik b. 25 m/s  turun  c. 15 m/s  turun  d. 5 m/s  naik e. 2 m/s  naik 
27. Buah kelapa lepas dari tangkainya dan jatuh bebas dari ketinggian 20 m di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 

m/s2, maka waktu yang diperlukan dan kecepatan saat sampai tanah adalah… 
 a. 2 s dan 20 m/s b. 3 s dan 20 m/s c. 4 s dan 30 m/s d. 5 s dan 10 m/s     e. 6 s dan 30 m/s 

28. Sebuah benda jatuh bebas (tanpa kecepatan awal) dari ketinggian h = 40 m di atas permukaan tanah. Jika percepatan 
gravitasi bumi g = 10 m/s2 maka kecepatan benda setelah bergerak selama  4 sekon adalah .... 
a. 10 m/s   b. 70 m/s  c. 30 m/s   d. 160 m/s e. 40 m/s 

29. Pada suatu saat kita naik bus yang berkecepatan cukup tinggi, jika bus itu kemudian direm secara mendadak, maka kita 
akan terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena…….. 

 a. gaya dorong bus   b. pengurangan kecepatan secara mendadak 
 c. sifat kelembaman tubuh kita d. gaya tarik bus    
 e. gaya pengereman bus 

30. Pernyataan berikut yang sesuai dengan hukum I Newton adalah …. 
a. jika a = 0, maka benda selalu diam 
b. jika v = 0, maka benda selalu bergerak lurus beraturan 
c. jika a = 0, maka benda bergerak lurus berubah beraturan 
d. jika a = 0, maka perubahan kecepatan benda selalu nol 
e. jika v = 0, maka perubahan percepatan benda selalu nol 

31. Sebuah gaya tetap sebesar 5 N bekerja pada sebuah balok yang massanya 2 Kg di atas bidang datar tanpa gesekan. 
Besarnya percepatan balok adalah… 

 a.  100 m/s  b. 25 m/s c. 10 m/s d. 2,5 m/s e. 0,4 m/s 
32. Sebuah mobil bermassa 1500 kg bergerak dengan percepatan 5 m/s2. Gaya yang harus diberikan oleh mesin mobil 

tersebut adalah sebesar .... 
a. 300 N   b. 7500 N c. 750 N  d. 75000 N e. 3000 N 

33. Cahyo berlari mengejar sebuah motor dengan kecepatan 4,5 m/s. Motor telah bergerak selama 2 sekon dengan 
percepatan  1 m/s2 . Cahyo dapat mengejar  motor  setelah berlari sampai jarak….. 
a. 16 m  b. 17 m  c. 18 m  d. 19 m  e. 20 m 

34. Berdasarkan hukum II Newton dapat disimpulkan bahwa jika besar gaya yang bekerja pada sebuah benda berubah 
maka……… 

 a. volume tetap     b. massa tetap dan percepatan tetap  
 c. massa tetap dan percepatan berubah  d. massa dan percepatan berubah 
 e. massa berubah dan percepatan tetap 

35.  Sebuah Truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7000 N. jika truk itu dapat bergerak dengan percepatan 3,5 m/s, maka 
massa truk tersebut adalah…… 
a. 1 ton  b. 2 ton  c. 5 ton  d. 4 ton  e. 0,5 ton 

36. Sebuah balok yang masssanya m terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringan α (tg α = ¾). Besar koefisien 
gesekan statik maksimum adalah…… 

 a. 1  b. 0,9  c. 0,8  d. 0,75  e. 0,25 
37. Pernyataan berikut adalah pasangan aksi reaksi, kecuali…. 

 a. gaya tarik menarik bumi dan bulan  
 b. gaya tolak menolak dua kutub magnet yang senama      
 c. gaya tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik sejenis 
 d. gaya tarik menarik dua kawat sejajar yang berarus listrik 
 e. gaya berat dab gaya normal sebuah benda di meja 

38. Selama 10 sekon kecepatan sebuah mobil yang massanya 5 ton mengalami perubahan dari 5 m/s menjadi 15 m/s. 
besarnya gaya yang menyebabkan perubahan kecepatan tersebut adalah….. 
a. 5000 N  b. 6000 N c. 7000 N d. 8000 N e. 9000 N 

39. Buah mangga yang massanya 0,5 kg jatuh dengan percepatan 10 m/s. gaya yang beraksi pada buah mangga itu 
sebesar…… 
a. 5 N  b. 10 N  c. 2,5 N  d. 20 N  e. 6 N 

40. Sepeda, becak, sepeda motor, mobil sedan dan truk bergerak dengan kelajuan sama. Kendaraan yang membutuhkan 
gaya paling kecil untuk menghentikannya adalah…… 
a. Sepeda  b. becak c. sepeda motor d. mobil sedan  e. truk 

 

 
 


